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Sammanfattning

Data och tvspelsbranschen är mansdominerad och har fått en hel del uppmärksamhet i media 

på senare tid. Dels för bristen av kvinnor som arbetar inom den och dels för kvinnosynen som 

uttrycker sig i spelen. Vi kommer använda ordet spelbranschen som synonym till data och 

tvspelsbranschen i resten av uppsatsen. Tidigare forskning har visat att utformningen av 

jobbannonser kan vara en bidragande faktor till att kvinnor inte söker sig till vissa arbeten. I 

denna studie har vi undersökt om jobbannonserna i spelbranschen i Sverige är maskulint 

könskodade och hur detta i sådana fall formulerats. Vi undersökte även om en maskulint 

könskoda annons kunde innebära ett hinder för kvinnor utifrån relevant teori. 69 stycken 

jobbannonser analyserades och resultatet visade på både kvinnlig och manlig könskodning. 

Genom de ord och formuleringar som framgick kunde vi inte konstatera att  annonserna inom 

data och spelbranschen är maskulint könskodad utan snarare att den är det motsatta. 

Annonserna tenderade alltså att vara feminint kodade. Vissa annonser innehöll både maskulin 

och feminin könskodning. Vilken effekt som annonser som både var könskodade maskulint 

och feminint fick på framförallt kvinnor kunde vi inte dra någon slutsats om. Det bör dock 

påpekas att det finns förbättringområden för de aktuella annonserna och att det finns andra 

saker än könskodning som kan påverka ifall ett yrke utesluter kvinnor. 

Nyckelord: Könskodning, segregering, hegemonisk maskulinitet, data och tvspelsbranschen 
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Inledning 

I det informationssamhälle vi idag lever går tekniken allt mer framåt och blir än mer 

avancerad. Teknik och utveckling blir allt mer centralt för både företag och privatpersoner. 

Idag finns en marknad för många olika branscher som ständigt utvecklas, spelbranschen är en 

av dessa. Det är ett ständigt växande område som för varje år blir större och större och idag 

omsätter många speltitlar mer pengar än de största Hollywoodfilmerna (Kamenetz, 2013). I 

och med denna ökning utvecklas allt fler spel per år och befintliga spelföretag expanderar 

medan nya grundas.  

På sistone har allt fler debatter, artiklar och skriverier kring hur kvinnosynen i spel är 

gammeldags och förlegad. Anita Sarkeesien är ett känt namn kring denna debatt då hon både 

är feminist, nätkritiker och bloggare och är en stark drivkraft till ämnet. Sarkeesien gjorde en 

studie med ett historiskt perspektiv på kvinnors roll i dator och tvspel. Detta presenteras över 

ett antal videofilmsepisoder där hon visar på hur kvinno-rollen/ synen sett ut och var den 

befinner sig idag. Sarkeesien har kommit fram till att kvinno-rollen/ synens utveckling inte 

gjort några märkvärda framsteg (Feminist Frequency 2014). Kan denna långsamma 

utveckling bero på att det är få kvinnor som arbetar med spelutveckling?  

Efter samtal med anställda i spelbranschen framkom att män och kvinnor befinner sig på olika 

positioner i företagen. Kvinnor fanns på positioner som inte låg nära anslutning till själva 

spelutvecklingen så som HR, kundservice och marknadsföring. Spelbranschen har länge 

ansetts vara mansdominerad med en avsaknad av kvinnor och i spelbranschen England är ca 

fyra procent kvinnor (Prescott & Bogg, 2013). 

Utifrån kontakt med några företag i branschen informerades vi också om att försök att 

attrahera merkvinnor görs via olika arbetsmässor, besök på utbildningar, via företagens egna 

hemsidor och annonsering. Det framkom av samtliga att kvinnliga sökande var en bristvara. 

Detta påstods bero på att det är allt för få kvinnor som söker en utbildning mot spelutveckling, 

och därför finns för få kvinnor att tillgå för anställning. En tabell över andelen kvinnliga 

sökande till Spelutvecklingsutbildningar presenteras senare i uppsatsen.  
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Vi tror att fler kvinnor i spelbranschen skulle kunna bidra till att spelens innehåll blir mer 

jämställt och målgruppen som tilltalas av spelen kan öka. En tanke vi hade var att titta på hur 

ingången i företagen ser ut. I vår erfarenhet är det vanligaste sättet att få en anställning på ett 

företag via en platsannons som sen leder till eventuell anställning. En textanalys av en 

samling platsannonser i syfte att undersöka om platsannonserna  är könskodade och i sådana 

fall hur det visar sig kändes som ett lämpligt ställe att börja på. Vi har en tanke utifrån 

förkunskaper och teori att platsannonserna kan vara en bidragande faktor till den ojämna 

könsfördelningen. Tidigare studier som gjorts har visat på sådana resultat och så nyligt som 

förra året i studien ”Den könskodade jobbannonsen” (Lindmark, Sundin, 2013). Tre 

mansdominerade yrken och tre kvinnodominerade yrken studeras och resultatet visade att det 

fanns tydliga tecken på att arbetsannonserna för de kvinnliga yrkena var feminint kodade och 

de manliga yrkena maskulint kodade och att detta kan vara en bidragande faktor till att 

branscherna förblir segregerade.  

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka om jobbannonser inom spelbranschen i Sverige är 

maskulint könskodade. Med maskulint könskodat menas då att annonserna skulle vara 

inriktad till män mer än kvinnor. 

Frågeställningar 

 Hur formuleras jobbannonser inom spelbranschen betraktat utifrån begreppet

könskodning?

 Kan utformningen av annonserna innebära ett hinder för kvinnor?

Vår första frågeställning är av empiriskt slag vilket innebär vi kommer genomföra en 

textanalys för att undersöka hur denna könskodning uttrycks och formuleras. Den andra 

frågeställningen är mer av en teoretisk/analytisk art där vi i förhållande till teorier och tidigare 

forskning kommer diskutera huruvida en maskulin könskodning kan medföra ett hinder för 

kvinnor. 
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Begreppsdefinitioner 

Könskodning 

 

Att något är könskodat (kan också benämnas som könsstämpling eller könssymbolik) innebär 

att ett ord är förknippat med antingen manligt eller kvinnligt. Det kan handla om egenskaper, 

attribut, arbetsplatser, ting och så vidare som av allmänheten uppfattas som maskulint eller 

feminint (Stanfors, 2007). Det kan handla om ord som förknippas med manligt eller kvinnligt 

utifrån stereotypa uppfattningar av hur en man och en kvinna ska vara. Exempel på maskulint 

kodade ord är “dominant, självständig, individuell, ambition och utmaning” och exempel på 

feminint kodade ord är “samarbete, hjälpa/stödja, ansvar, personliga relationer” (Gaucher, 

Frisen & Kay, 2011). 

 

Segregering 

 

Själva ordet Segregation betyder “det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper” 

(Nationalencyklopedin, 2014). Begreppet innebär att olika grupper av människor är åtskilda 

varandra även fast de existerar i samma miljö. Det kan till exempel handla om att etnisk 

segregering där invandrare ofta hamnar i samma område när de anländer till ett nytt land. På 

det sättet blir invandrare åtskilda från resten av befolkningen även fast de bor i samma land 

eller stad. I denna studie används begreppet främst för att beskriva segregeringen av kvinnor 

och män på arbetsmarknaden. 

 

Det finns olika former av segregering inom arbetsmarknaden och det brukar benämnas som 

vertikal och horisontell segregering. Vertikal segregering innebär att män och kvinnor är 

ojämnt fördelade i hierarkin på en arbetsplats. Generellt är det fler män som sitter på 

chefspositioner än kvinnor och det är också svårare för kvinnor att nå högre upp i hierarkin än 

män. Detta fenomen brukar också beskrivas som ett osynligt “glastak” (Abrahamsson 2009). 

På samma sätt som det är svårt för kvinnor att ta sig förbi “glastaket” i vertikal riktning finns 

det en horisontell segregering som sätter barriärer för kvinnor att ta sig till alla delar av 

arbetsmarknaden. Vissa yrken är kvinno- eller mans-dominerade, och det är svårt för kvinnor 
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att ta sig in i mansdominerade branscher. Det finns även segregering på arbetsplatsnivå, där 

könsfördelningen på ett företag kan se jämnt fördelad ut men där kvinnor och män har olika 

positioner, befattningar och arbetsuppgifter och där männens situation ofta innebär mer makt 

och högre status (Ibid). 

 

Hegemonisk maskulinitet 

 

Enligt Connell (1990) innebär hegemonisk maskulinitet normen för vad man ska vara, vit, 

medelålder och heterosexuell man. Normen är det som man bör tillhöra och på grund av detta 

blir de personer som inte innefattas av normen, exempelvis kvinnor och homosexuella män, 

underordnade.    

 

Bakgrund & Tidigare forskning 

 

Dataspelsbranschen, namnet på organisationen som representerar spelbranschen och för dess 

talan i media. Organisationen representerar utvecklare, producenter, förlag och distributörer. 

Varje år genomförs en lägesrapport av Dataspelsbranchen om spelbranschen i Sverige där 

information om resultat, vad som hänt, och vad som är på gång inför framtiden presenteras. I 

den senaste rapporten (Spelutvecklarindex, 2012) presenteras siffror över den nuvarande 

könsfördelningen i branschen här i Sverige och den visar en ökning av anställda kvinnor med 

39 procent från året innan. Detta anses vara glädjande besked då ökningen inte kommit via ett 

nytt företag utan via rekrytering av de redan etablerade företagen. Det framgår i rapporten att 

antalet anställda kvinnor inom branschen i Sverige uppgår till 15 procent idag.  

 

Diskussioner kring hur fler tjejer ska lockas till att bli spelutvecklare är en återkommande 

fråga i media. Satsningar på att locka fler kvinnor att vilja bli spelutvecklare görs och ett 

försök som blivit särskilt uppmärksammat är projektet “Donna”. Donna är ett projekt som 

startades av Jenny Brusk, programansvarig för datorspelsutvecklingsprogramet i Skövde, i 

syfte att locka till sig och bana väg för fler kvinnor till spelbranschen. Donna är ett nätverk för 

kvinnor som verkar i branschen och för dem som har intresse för den att utbyta tankar och 

idéer. Workshops om spelutveckling anordnas för skolor, organisationer och företag i syfte att 
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marknadsföra utbildningen och att attrahera fler kvinnor. Projektet “Donna” startades 2011 

och har sedan dess sett en ökning av kvinnor som söker och mellan åren 2012-2013 en ökning 

med 16 procent (Projekt Donna 2014).  

Andelen kvinnor på olika spelutvecklarutbildningar såg ut som följande hösten 2013 

 

Tabell.1 Andelen kvinnor på olika spelutbildningar i Sverige, procent. 

Lärosäte Utbildning Andel kvinnor i 

% 

Luleå Tekniskt Universitet Datorgrafik, konstnärlig kandidat 28,8 

Högskolan Väst 3D-animation och visualisering 34,3 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling - grafik, 2D 29,9 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling - grafik, Animation 22,8 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling - grafik, 3D 20 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling - Game Writing 14,9 

Blekinge Tekniska 

högskola Digitala spel 11,1 

Blekinge Tekniska 

Högskola Technical artist i spel 12,7 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling - design 12,7 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling – ljud/musik, musik 8 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling – ljud/musik, ljud 5,5 

Högskolan i Skövde Dataspelsutveckling - programmering 4 

Blekinge Tekniska 

Högskola Digital ljudproduktion 17,2 

Malmö Högskola Spelutveckling 7,3 
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Mälardalens Högskola Datavetenskapliga programmet, spelutv 13,6 

Blekinge Tekniska 

Högskola 

Civilingenjör i spel- och 

programvaruteknik 6,9 

Luleå Tekniska Universitet Högskoleingenjör, Datorspelsutveckling 3,2 

Blekinge Tekniska 

Högskola Spelprogrammering 5 

Källa: VHS(2014) urval av svenska spelutbildningar 

 

Det framgår av tabell 1 att störst andel kvinnor har utbildningen i “3D-animation och 

visualisering” på högskolan i Väst med 34,3 procent kvinnor. Minst andel kvinnor har 

utbildningarna “Högskoleingenjör, Datorspelsutveckling” på Luleå tekniska universitet och 

“spelprogrammering” på Blekinge tekniska högskola och “Dataspelsutveckling - 

programmering” på högskolan i Skövde med 3,2 procent, 4 procent respektive 5 procent. 

Utbildningar som innehåller “grafik” har en högre andel kvinnor av vad som framgår i tabell 

1. Ulf Sandqvist (2013) skriver i sin artikel “9 av 100” att det verkar finnas ett glapp mellan 

data- och tvspelsföretagens strävan att utjämna könsuppdelningen och den faktiska 

utvecklingen som tyder på att allt fler kvinnor finns för anställning. Företagen har under en 

längre tid inte lyckats i sin strävan efter att uppnå jämställdhet och Sandqvist (2013) antyder 

att det kan finnas skäl till att misstänka att detta beror på att företagen använder sig av en 

retorik som är politisk korrekt i förhållande till den problematiska situationen (Sandqvist, 

2013). Ett exempel på hur en sådan retorik kan se ut är att ett företag uttalar sig om att de 

strävar efter en jämn könsfördelning men i praktiken inte gör någon ansträngning för att 

uppnå det. 
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Segregering i Dataspels- och IT-branschen 

 

Bogg & Prescotts (2011) artikel handlar om både kvinnor och mäns attityd till 

karriärsutveckling, karriärsbarriärer och balans mellan arbete och privatliv. Forskarna har 

nischat sig på spelbranschen och väljer att mäta skillnader mellan könen. Slutsatser som 

presenteras är att majoriteten av kvinnor är singel och utan familj medan majoriteten av män 

var gifta och hade barn. Detta hävdar forskarna indikerar att kvinnor med familj inte tilltalas 

av spelbranschen i samma utsträckning som kvinnor som är singel. Majoriteten av båda könen 

som arbetar inom branschen framställer en positiv attityd till arbetssituationen 

(karriärsutveckling, barriär och balans mellan arbete och privatliv) trots många arbetstimmar 

(mer än 40 timmar i veckan). Det framgår däremot att spelbranschen har samma problematik 

kring karriärsbarriär som övriga information, kommunikation och teknologiska branscher när 

det kommer till arbetstid. 

Det fanns ett samtycke bland män och kvinnor om karriärsutveckling. Att bli identifierad och 

bekräftad för sitt arbete var något majoriteten tyckte var viktigt. Det framgick även att båda 

könen var överens om att det existerar barriärer för kvinnor som försvårar möjligheten till 

avancemang i organisationen. 

 

Sandqvist (2013) skriver om hinder som förklarar varför segregering finns inom 

spelbranschen där, precis som Bogg & Prescott (2011), arbetsförhållandena lyfts upp som ett 

av de stora problemen. Anställdas fritid och privatliv påverkas och blir begränsade på grund 

av den tidspress som uppstår när företaget arbetar mot deadlines. Dessa kallas “crunch” och är 

när spelutvecklarna ska ha spelet eller delar av det färdigt ett exakt datum. Personer med 

familj eller ett liv utanför arbetet får enligt Sandqvist (2013) svårt att arbetar inom branschen 

om deras partner inte tar ett stort ansvar för hem och familj. 

 

Problematiken med arbetstid för kvinnor berörs av Guerrier, Y. Evans, C. Glover, J. Wilson, 

C (2009) i deras artikel där de nämner att tidigare forskning har identifierat de krävande 

arbetstiderna inom IT-branschen som avskräckande för kvinnor. Under studien utfördes 

intervjuer med linjechefer och HR-personal där frågor ställdes kring den ojämna 

könsfördelningen och könssegregeringen. Den ojämna könsfördelningen hänvisas till bristen 

på kvinnor på utbildningar att rekrytera samt kvinnliga arbetssökande rent generellt. En 

anledning till könssegregering framkom i intervjuer med HR-och linjechefer där det framgick 
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att arbetssökande kvinnor ofta söker positioner som anses vara “mjukare” till sin natur. Vad 

de menar med mjukare är positioner som inte innebär samma mängd arbetstimmar och som är 

mindre teknisk krävande. Mindre tidskonsumerande positioner som nämns är projektledare, 

teknisk support och teknisk design. Anledningarna till att kvinnor sökte dessa positioner kan 

bero på att kvinnor kunde välja hur tekniska de ville vara samt slippa mer arbetstimmar och 

övertid. IT-support lyfts fram som position som har blivit mer attraktiv. Det kan ha att göra 

med att fokus läggs på kommunikation och vikten av den personliga presentationen, två 

egenskaper som anses vara mer “mjuka”. Kvinnor till skillnad från män i branschen förväntas 

också kunna arbeta i en sorts hybridroll om de ska passa in. Hybridrollen innebär en 

kombination av teknisk färdighet och social kompetens. Att kvinnor får en plats i 

organisationer via denna “hybridroll” tror Guerrier et al. (2009) kan vara en möjlighet till att 

könsfördelningen förbättras kortsiktigt men om det är långsiktig lösning för kvinnors 

välbefinnande och framgång i branschen är en obesvarad fråga. 

 

Manliga och kvinnliga identiteter 

 

Att kvinnor kan vara mer benägna att söka arbeten som är “mjukare” till sin natur (Guerrier et 

al. 2009) var inget Lidestav och Sjölander (2007) riktade sitt fokus på i sin studie. Där gjorde 

de en kritisk diskursanalys av hur specifika idéer om manliga och kvinnliga egenskaper är 

förenade med skogsindustribranschen. Denna bransch är likt spelbranschen mansdominerad. 

Lidestav och Sjölander (2007) har granskat hur språk och bild har används i jobbannonser 

mellan åren 1990-1991 och 2001. Resultatet visar att lite har förändrats under en period på tio 

år. Diskursen fortsätter att reproducera sig själv genom att manifestera ett porträtt av den 

ideala träindustriarbetaren som en “hårt arbetande” och “naturbehärskande” man. Denna 

hegemoniska maskulinitet är i stora delar formad runt en karl från landsbygden som arbetar 

hårt för sitt levebröd, har ett jakt och vildlivs-intresse. En stereotyp som denna blir inte lätt för 

varken kvinnor eller män att leva upp till och passa in i. Resultaten visar även att kvinnor 

vanligtvis får sin “legitimitet” i yrket efter blivit inskolad av en man. Att kvinnor ska behövas 

inskolas av män har dock minskat lite med åren. Träindustrins pressmedia har tenderat att 

göra uttalanden om att kön inte spelar någon roll för att arbeta inom branschen i syfte att 

jämna ut den sneda könsfördelningen men detta verkar haft liten eller om ens någon 

förändring. De anställda inom skogindustrin väljer att inte tala öppet kring könsfördelningen 
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och den maskulina jargongen. De väljer att försöka undvika ämnet och där med dess existens 

inom branschen. Detta tror forskarna beror på att de anställda vill bli accepterade som en del 

av gemenskapen. 

Bogg och Prescott tar i sin artikel “The Gendered Identity of Women in the Games Industry” 

upp tidigare forskning inom den mansdominerade ICT-branschen (Information, 

kommunikation, teknologi-inriktade företag). Kvinnor kan hamna utanför gruppen (män) och 

behöva anpassa sig för att passa in genom att bli mer maskulina, eller att osynliggöra det 

feminina hos dem själva för att passa in på arbetsplatsen. Problemet som tas upp är att 

kvinnor måste anpassa sig efter den rådande kulturen snarare än att branschen antar en annan 

sorts kultur. Författarna konstaterar att spelbranschen också är mansdominerad och har en 

maskulin kultur samtidigt som teknologi är betingat med manlighet. Detta skulle kunna vara 

en av anledningarna till att kvinnor drar sig för att utbilda sig och intressera sig i området. 

 

Slutligen diskuteras att när kvinnor blir hamnar utanför gruppen kan de bli mer maskulina för 

att försöka passa in, alternativt att en sådan arbetsplats attraherar mer maskulina kvinnor. 

Detta betyder i sin tur att kulturen i spelbranschen och de spel som tillverkas fortsätter att vara 

manligt fokuserade.   

 

Att kvinnor och män identifierar sig med olika egenskaper är något som Askehave (2010) tar 

upp i sin studie där han frågar en grupper med män och kvinnor vad de hade för uppfattning 

om en samling jobbannonser som eftersökte bankchefer. Respondenterna blev tillfrågade om 

de identifierade sig med de ledarskapsegenskaper som efterfrågades i annonserna och hur de 

tycker att en ledare skall vara. Både männen och kvinnorna var överens om att en ledare både 

bör ha egenskaper som är affärsinriktade men också egenskaper som är mer socialt 

förknippade. Båda grupperna ansåg också att egenskaperna som uppfattades som 

affärsinriktade var maskulina medan de sociala egenskaperna var feminina. De var även 

överens om att annonserna främst talade till affärsinriktade egenskaper. Kvinnorna och 

männen var dock inte överens om vilka egenskaper en bankchef främst ska inneha. Männen 

tyckte att det var självklart att en bankchef borde vara affärinriktad medan kvinnorna tyckte 

att chefsrollen innefattade mycket mer än bara det ekonomiska. De tyckte att en chef också 

skulle vara en personkännare och kunna framkalla ett bra lagarbete. Eftersom att annonserna 

inte efterfrågade de sociala egenskaperna lika mycket som de affärsinriktade så tyckte 

kvinnorna att annonserna inte tilltalade dem, även om de kände att de hade kompetensen för 

jobbet. 
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Könskodning i Dataspels- och IT-branschen 

 

Gaucher & Friesen (2011) har undersökt om språket i jobbannonser inom mans- och 

kvinnodominerade yrken är könskodat och om det i så fall har någon påverkan på kvinnors 

angelägenhet att söka sig till det aktuella yrket. Resultaten visade att de analyserade 

jobbannonserna var könskodade och då främst inom de mansdominerade yrkena. Detta 

innebar att annonserna innehöll fraser eller ord som med stöd av tidigare forskning har listats 

som maskulina eller feminina. Exempel på maskulint kodade ord var Active, Desisive, 

Dominant och Superior medan några feminint kodade ord var Compassion, Gentle, Honest 

och Interpersonal (bilaga 1). 

För att undersöka om denna könskodning hade någon effekt på de sökande skapade forskarna 

fiktiva jobbannonser, med fiktiva yrken och arbetsplatser, som antingen var maskulint, 

feminint eller könsneutralt kodade. Därefter lät de kvinnor och män bedöma hur intresserade 

de var av jobbannonserna. Resultaten visade tydligt att kvinnor var mindre intresserade av att 

söka arbeten som var maskulint kodade jämfört med de som var feminint kodade. Resultaten 

var inte lika tydliga för männen, som inte påverkades i lika stor grad om annonsen var 

könskodad. Utöver detta frågades individerna också hur de trodde att könsfördelningen på de 

olika fiktiva arbetsplatserna såg ut. Även i det fallet verkade könskodning påverka 

uppfattningen. Majoriteten trodde att det arbetade fler män än kvinnor på arbetsplatser där 

annonserna var maskulint kodade och fler kvinnor än män på arbetsplatser där annonserna var 

feminint kodade. Sambandet var dock starkast vid maskulin kodning (Gaucher & Friesen, 

2011). 

 

Att kvinnor var mindre intresserade av maskulint kodade jobbannonser förklaras i studien 

med att dom inte kände att de “hörde hemma” på dessa arbetsplatser. Män upplevde inte 

denna känsla i lika stor utsträckning som kvinnor, något som också visats i andra studier 

(Prescott, Bogg, 2013, Guerrier et al. 2009). Slutligen framhåller forskarna att de könskodade 

jobbannonserna de analyserat förmodligen inte är medvetet utformade för att avskräcka 

kvinnor. De diskuterar istället i linje med att de är produkter av mer institutionella hinder som 

oftast förbises både av aktörerna och av samhället i stort. 

År 2010 Publicerades en artikel gjord av Born & Taris (2010) där de studerade ord som 

användes i jobbannonser och dess påverkan på studenters lust att söka jobbet. Mer specifikt 

rörde det sig om orden i kravspecifikationen. Born & Taris (2010) undersökte även om det var 
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en skillnad bland studenternas lust att söka jobbet utifrån en könsaspekt. Tidigare forskning 

har visat att kvinnor har en tendens att vara mer välvilligt inställda till att söka jobb som 

anspelar mer på feminina karaktärsdrag än manliga. Forskarna hade en hypotes att detta skulle 

vara fallet även i denna studie och att män inte skulle påverkas av annonsernas utformning. 

Deras hypoteser bekräftades i denna studie när kvinnor visade en mer positiv inställning till 

annonser som anspelade på feminina drag och att någon sådan påverkan inte hittades bland 

männen.  Kvinnor visade sig föredra när egenskaperna som efterfrågas i en kravprofil var i 

form av beteenden istället för ett karaktärsdrag. I sin slutsats påpekas det att ett sätt att öka 

antalet sökande kvinnor kan vara att ändra sin jobbannonspresentation. Forskarna reserverar 

sig för att en bransch som har brist på kvinnliga sökande kanske inte kan se någon 

betydelsefull ökning av kvinnliga sökande genom att förändra sin jobbannonspresentation. På 

grund av detta vill forskarna att resultatet skall ses som extra användbart för branscher med 

relativt balanserad könsfördelning kring tillgänglig arbetskraft. 

 

ICT-sektorn (Information, kommunikation och teknologi-inriktade företag) och spelbranschen 

må präglas av en maskulin kultur idag, men det betyder inte att det kommer vara så i 

framtiden. I artikeln “Millennials and Masculinity: A Shifting Tide of Gender Typing of 

ICT?” (Trauth et al. 2010) har det gjorts en undersökning bland college “millennials”, alltså 

generationen född 1982-2000 och som är uppvuxna med teknik som en del av vardagen. De 

ville undersöka om denna generation hade en annan uppfattning om vad som var kvinnliga 

respektive manliga attribut inom ICT-sektorn än vad som hade upptäckts tidigare. Resultaten 

visade att det nu fanns tre kluster av attributer; manliga, kvinnliga och könsneutrala. Många 

av de attribut som tidigare hade ansetts vara maskulina nu sågs som könsneutrala, bland annat 

ledarskap och problemlösning. Författarna resonerar att detta kan visa på en tendens att ICT-

sektorn blir mer könsneutral än vad den tidigare varit, men också att den övergripande bilden 

av manligt och kvinnligt håller på att förändras. Författarna konstaterar dock att de mest 

tekniska attributerna fortfarande förknippas med manlighet, varför det ändå behövs vidare 

arbete med att få en mer jämställd arbetsmarknad. 

 

2010 gjordes en studie av Flory, Leibbrandt, List (2010) på om det finns skillnader i hur män 

och kvinnor tänker kring jobbannonser. Forskarna hittade på några kontorstjänster med olika 

förutsättningar. Teambaserat arbete med viss ersättning utifrån gruppens prestation samt 

tjänster där olika procent av lönen erhölls utifrån individuell prestation. Kvinnor tenderar att 

välja bort arbeten med en individuell lönesättning/ekonomisk kompensation som baseras på 
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prestation. Desto mer av lönen som baseras på prestation desto mer negativt inställd blir 

kvinnor. Om lönesättning eller kompensationen utgår från en “team”-prestation istället för 

individuell prestation tycks kvinnor vara mer positiva till jobbet. Arbetsbeskrivning får stor 

betydelse för kvinnors lust att söka ett arbete och speciellt när tjänsten vanligtvis associeras 

med ett av könen (Flory, Leibbrandt, List, 2010). 

 

Metod 

Vi vill i denna studie analysera och tolka jobbannonser och vi gör detta med både kvalitativa 

och kvantitativa inslag. Genom att titta på hur ofta ord och uttryck förekommer i annonserna 

och sedan utifrån teori diskutera vilken innebörd och påverkan de kan ha för de som söker. 

 

Urval 

 

Vi har valt att avgränsa studien till att innefatta jobbannonser ifrån svenska data- och tv-

spelsföretag som annonserar tjänster. För att få ett representativt urval var samtliga annonser 

aktuella vid insamlingstillfället (2014-04-18) och vi tog då alla vi kunde hitta vilket var 69 

stycken annonser från elva olika företag. 

 

Datainsamling 

 

För att hitta företag som annonserade om arbete tittade vi först i Dataspelsbranschens 

“Spelutvecklarindex”, en årlig bransch-rapport, där vi hittade information om vilka företag i 

landet som visade på god tillväxt. I den rapporten fanns samtliga svenska spelföretag listade. 

På dessa företags respektive hemsidor hittade vi sedan annonserna. Sammanlagt togs 

69  annonser och samlades i ett gemensamt dokument som sedan skrevs ut. Antalet annonser 

per företag varierar till antalet från 1-16, där de fem största företagen har minst nio annonser 

representerade. Efter att vi insamlat 10 till 14 annonser vardera ifrån de större aktörerna på 

den svenska marknaden valde vi att också ta några ifrån mindre företag. Detta för att få ett 

större urval men även för att få en större spridning. En av de större svenska aktörerna, 
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Starbreeze Studios AB, finns tyvärr inte representerade då vi inte hittade någon utannonserad 

tjänst ifrån dem vid insamlingstillfället. Det hade varit intressant att inkludera Starbreeze 

Studios AB i studien då de via sin årsredovisning har en uttalad ambition om att arbeta för en 

jämnare könsfördelning inom företaget. 

 

Bearbetning 

 

Vi började med att skriva ut alla annonser och läsa igenom dem för att få en överblick om hur 

de var utformade. Vi kom efter detta överens om tre olika teman som hade karaktäriserats i 

annonserna. Dessa var kvalifikationer/egenskaper, arbetsbeskrivning och företagsbeskrivning 

och dessa låg sedan till grund för den kodningsmall vi senare använde oss utav. Vi använde 

färgpennor och färglade de ord som passade in kodningsmallen. Detta gjorde vi separat och 

satte oss sedan och gick igenom vårt resultat. Vi skrev ned hur de bestämda kategorierna 

uttrycktes i annonserna, noterade hur många gånger de förekom och i hur många unika 

annonser de återfanns i. 

Vi har använt oss av Google translate som översättningsverktyg. Vissa egenskaper och 

kvalifikationer blir översatt till detsamma på svenska vilket vi tagit i beaktning genom att 

sammanslå de olika engelska egenskaperna som blir ungefär detsamma på svenska.  Exempel 

på detta är “cooperative” och “collaborating” som båda översätts till 

samarbetsvillig/samarbetsförmåga i Google translate. Sen fanns även egenskapen 

“teamplayer” vilket direkt översätts till lagspelare men som vi anser kan likställas med 

samarbete. Däremot har inte vissa företag gjort det, se exempel nedan, vilket vi kan hålla med 

om och därför valt hålla dem separat trots att de kan anses ha samma betydelse på svenska. 

 

 

“Excellent team player[...] and a collaborative/cooperative attitude” 

Annons 1 Machine Games, Bilaga 1 

 

 

På samma sätt som ovan har vi valt att skilja på kommunikationsfärdigheter och språkliga 

kommunikationsfärdigheter. Företagen efterfrågade många gånger goda 

kommunikationsfärdigheter både muntligt och skriftligt men det hände också att samma 
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företag uttryckte en efterfrågan på goda kunskaper i det engelska språket skriftligt och 

muntligt. De uttryckte detta genom att skriva att de sökte personer med egenskapen att 

kommunicera väl i tal och skrift på engelska. Eftersom flera annonser efterfrågat båda i en 

och samma annons tolkar vi det som att de anser det finns en skillnad i vad det innebär att 

kommunicera väl och att kommunicera väl i det engelska språket. Andra gånger har goda 

kunskaper i engelska språket eller att man talar det flytande efterfrågats. Detta tolkar vi också 

som att vissa företag skiljer på dessa två egenskaper och därav gör vi detsamma. 

 

 

“Good communication skills both verbally and writing[...] Strong language skills - excellent 

spoken and written English is a must and preferably Swedish as well.” 

/Annons 13 Dice, Bilaga 1 

 

 

Vi valde däremot att slå ihop “Self-motivated” och “driven” till en och samma kategori då vi 

anser de har samma betydelse på svenska och i annonserna användes de nästan aldrig 

tillsammans som exemplet ovan. När det gällde resultatdelen “arbetsbeskrivningar” så ansåg 

vi att “assist” och “support” räknas som en och samma sak och är synonymt med 

hjälpa/stödja och slog därför ihop det till en arbetsbeskrivning. 

 

Resultatdelen presenteras genom en övergripande presentation av egenskaper och 

kvalifikationer som efterfrågades och dess frekvens i annonserna. Detta görs via kortare 

presentation av de vanligare egenskaperna följt av summering av de egenskaper som varit 

återkommande i cirka 25 procent av annonserna. Slutligen presenteras en tabell över de ord 

som förekommit i fem till sju gånger vilket motsvarar cirka 10 procent av annonserna. 

Egenskaper som understiger en frekvens på fem gånger och fem annonser har valts bort från 

resultatdelen. Anledningen till det är att det delvis var några egenskaper som var svårtolkade 

som exempelvis “player centric” eller “go ahead spirit” som vi kände att vi inte riktigt visste 

hur vi skulle förhålla oss till, eller vad kan man dra för slutsats om egenskaper som i princip 

inte efterfrågas mer än just det att de inte efterfrågas. 

 

Vi kommer i resultatdelen även presentera andra generella iakttagelser som vi har gjort och 

som vi tror kan vara utav intresse för vårt syfte. Vad som inte kommer att presenteras är den 

mer tekniska aspekten av kvalifikationer och med det menas till exempel att tidigare 
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erfarenhet/erfarenheter eller kunskap inom olika programmeringsprogram, datasystem och 

dylikt. 

 

Validitet, Reliabilitet, etiska överväganden och förförståelse 

 

I denna studie analyserar vi offentliga dokument som inte innefattar några informanter och 

behöver därför inte ta hänsyn till anonymiseringar eller forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Tillförlitligheten i en studie eller ofta benämnt reliabilitet, och det handlar om huruvida 

resultaten i studien blir desamma om studien görs om på nytt (Bryman 2011). Bryman (2011) 

beskriver att reliabilitet delas upp i extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om 

hur väl en studie kan replikeras utifrån studien reliabilitet. Om forskaren i orginalstudien har 

en hög reliabilitet ska en annan oberoende forskare kunna använda samma metod och få ett 

likadant resultat. Detta påpekar Bryman (2011) är svårare när det gäller kvalitativa studier. 

Det andra som handlar om intern reliabilitet som då fokuserar mer på om forskarna är överens 

om hur undersökningen ska tolkas. Att det som forskarna hör och ser tolkas på samma sätt av 

dem båda. 

 

Vi har i vår studie en god reliabilitet då vi i ett tidigt skede bestämde vad vi skulle titta på i 

annonserna, utgick från en kodningsmall och att vårt urval(alla tillgängliga annonser det 

datumet) inte tillät oss att själva välja vilka annonser som skulle analyseras. Att vi var två 

personer som analyserade annonserna oberoende av varandra stärker reliabiliteten. Genom att 

förklara och visa med exempel hur vi resonerat när vi tolkat en viss egenskap eller 

arbetsbeskrivning uppnår vi en hög tillförlitlighet. 

Vi har eftersträvat en hög validitet genom att använda en tillförlitlig analysmetod för vårt 

syfte och utgått från relevant och aktuell teori för att besvara våra frågeställningar. Validiteten 

handlar om en studie mäter det som den avser att mäta (Bryman, 2011). 

 

Vår förförståelse för spelbranschen består av många års användning av deras produkter och 

daglig läsning av artiklar och nyheter som producerats. Vi är medveten om en pågående 

debatt kring avsaknaden av kvinnor i branschen och än mer deras ofta minimala roll, om ens 

någon roll alls, i spelen som utvecklas. Den samlade erfarenhet vi besitter är fem års 
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erfarenhet av spelförsäljning i butik och därför ingen direkt erfarenhet av annonsering av 

tjänster för spelutvecklare. Den uppfattning vi fått av arbetet kring försäljningen av spelen 

(slutprodukten) i data och tv-spelsbutik, är att majoriteten av spel köps av män och 

könsfördelningen på arbetsplatsen varit dominerad av män.   

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av studien. Resultatet är uppdelat i Personliga 

egenskaper, Kvalifikationer, Arbetsbeskrivning och Generella iakttagelser. Ord som 

förekommer med en * är ord som accepterar alla möjliga böjningar. 

 

Personliga egenskaper   

 

I den här resultatdelen presenteras hur ofta personliga egenskaper förekommer och förtydligas 

med i hur många annonser dessa ord framkommit i. 

Av de 69 annonser som studerats visade det sig 97 stycken unika egenskaper. Dessa 

egenskaper förekom totalt 507 gånger i annonserna, där den minst vanliga förekom en gång 

och den mest förekommande 67 gånger. 

 

Det ord som förekom mest var “Passion/Passionate” vilket återfanns i 47 av de 69 annonserna 

som studerats. Vi har översatt orden till “Passionerad”. Ordet användes totalt 67 gånger av de 

totalt 507 gånger egenskaper nämndes. Ordet förekom oftast i form av att arbetssökaren ska 

ha en passion för “x” eller “y” men också i form av att arbetssökaren ska vara passionerad. X 

och y var exempelvis, analytiskt arbete, programmering, spel och kvalitet för att nämna några. 

Nedan följer två exempel på hur egenskapen passion kunde efterfrågas och framställas 

 

 

“You are a Knight [...] and passionate about making great games for our players.” 

/ King, Bilaga 1 
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“You as a candidate [have]: Passion[...]” 

/ Massive, Bilaga 1 

 

 

Det näst mest förekommande egenskapen var “communication skills” vilket vi anser är 

synonymt med det svenska ordet kommunikationsfärdigheter. Egenskapen nämndes totalt 45 

stycken gånger och i 37 stycken annonser. Egenskapen efterfrågas i 51,6 procent av alla 

annonser. Ordet användes 46 gånger av de totalt 507 gånger egenskaper/kvalifikationer 

nämndes. Kommunikationsfärdigheter efterfrågades vanligtvis i form av att företaget söker en 

person som är kommunikativ och ibland förtydligas det med att personen ska vara 

god/extremt god på att kommunicera både skriftligt och verbalt. Nedan följer två olika 

exempel på hur det kom till uttryck. 

 

 

“Superior verbal and written communication skills” 

/Annons 1 Paradox, Bilaga 1 

 

“Excellt oral and written communication skills” 

/Annons 1 Machine Games, Bilaga 1 

 

Den tredje mest förekommande egenskapen var att kandidaten skulle ha “teamwork skills” 

vilket vi anser är synonymt med förmågan att kunna samarbete. Denna egenskap efterfrågades 

i 28 olika annonser av totalt 69 stycken. Egenskapen användes totalt 46 stycken gånger. 

“Self-motivated” och “driven” synonymt med svenskans att vara driven återfanns 28 gånger i 

23 olika annonser. Denna egenskap efterfrågades i en tredjedel av alla annonser. 

 

“Collaborative och cooperative” är två egenskaper som slogs ihop till en och samma 

egenskap då de båda är synonyma med samarbetsförmåga. De förekom 13 gånger i 13 unika 

annonser. 
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Att vara talented eller talangfull inom ett visst område efterfrågades ofta och då specifikt 

inom det yrkesområde som befattningen berörde. 14 gånger i 14 unika annonser. I princip lika 

många gånger efterfrågas problem-solving skills, creative och quality. Dessa fyra egenskaper 

efterfrågas i en femtedel av annonserna. 

 

Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de egenskaper som i minst 5 stycken 

annonser 

 

 

Tabell 2. Egenskaper och hur ofta och i hur många av annonserna de förekommer i  

 

Egenskap Antal 

gånger ordet förekommer 

I 

antalet annonser 

Passionate 67 47 

Communication skills 46 36 

Teamwork/Teamplayer 33 28 

Self-motivated/Drive/ Driven 28 23 

Language skills 16 16 

Talented 14 14 

Collaborative/Cooperative 13 13 

Problem solving skills 14 13 

Quality 13 13 

Creative 13 12 

Independent 11 11 

Analytical 11 10 
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Detail oriented 10 9 

Interest in the job 10 9 

Leadership skills 10 9 

Time management skills 9 8 

Flexibel 7 7 

Organizational skills 7 7 

Fast learner 6 6 

Organized 6 6 

Positive attitude 6 6 

Costumer service skills 5 5 

Enthusiastic 5 5 

Interpersonal 5 5 

Open to change 5 5 

Responsible 5 5 

Take give feedback 5 5 

Work ethics 5 5 
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Kvalifikationer 

 

Då de flesta annonserna handlade om att producera spel var olika typer av tekniskt kunnande 

en återkommande kvalifikation i annonserna. Förutom det var tidigare erfarenhet i branschen 

ofta ett krav. Tidigare erfarenhet förekom i 47 av 69 annonser. Det specificerades också i tolv 

annonser att minst fem års erfarenhet var ett krav och i nio annonser att minst tre års 

erfarenhet var ett krav. Utbildning efterfrågades i tretton unika annonser och specifikt en 

kandidatexamen inom önskat område eller likvärdigt. 

Något som framkom i 33,3 procent (23 stycken) av annonserna var att de som sökte var 

tvungna att bevisa deras kunskaper för att få tjänsten. Detta antingen genom att visa upp spel 

eller projekt som de själva tidigare hade skapat eller att utföra ett test på det aktuella företaget. 

Ett av företagen såg gärna att kandidaterna också bifogade sina Steam eller “Gamertag” info i 

sin ansökan för att visa att, och vilka, spel de spelade på sin fritid. Det var bara ett av de 

representerade företagen som nämnde uppgifter om ersättningen eller kompensation för 

tjänsten. 

 

Språkets betydelse för den arbetssökande uttrycktes 16 gånger och återfanns i 16 unika 

annonser vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av annonserna. Det var kunskaper inom 

engelska språket som var av störst vikt. Kunskaperna skulle finnas både inom skriftligt och 

verbalt. Anledningar till engelskans betydelse uppgavs bero på diverse anledningar men 

vanligast var på grund av att det var dagliga språket som användes vid kommunikation inom 

organisationen. 

 

“To be the right person for this position[...] excellent oral and written skills in English is 

therefore a requirement.” /Annons 1 Simplygon, Bilaga 1 
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Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de beskrivna kvalifikationerna 

Tabell 3. Kvalifikationer och antal annonser de förekommer i 

 

Kvalifikation I antal annonser det förekom 

Tidigare erfarenhet 47 

Bevisliga kunskaper 23 

Språkliga kunskaper i Engelska 16 

Relevant utbildning 13 

 

 

 

Arbetsbeskrivningar 

 

Arbetsbeskrivningarna i de jobbannonser vi har analyserat har mycket gemensamt med 

varandra eftersom att alla tjänster finns hos företag som sysslar med att producera data- och 

tv-spel. Det handlar i de flesta fall om tekniska uppgifter som innebär ett arbete med datorer. 

Det vanligaste arbetssättet som beskrevs var att arbeta i team. Personen som söker tjänsten 

ska fungera i små såväl som stora team. Det nämndes i 42 av de 69 annonser som 

analyserades, alltså i 60,1 procent. Det näst mest vanliga var arbetsbeskrivningar som 

beskrevs med begrepp som “Assist” och “Support” vilket är synonymt med svenskans 

hjälpa/stödja. Detta förekom i 15 annonser, vilket är 21,7 procent av alla analyserade 

annonser. Här är exempel på hur det kunde uttryckas: 

 

“Responsibilities: […] assist other team members in achieving their tasks more 

efficiently.”  /Annons 9 Massive Entertainment, Bilaga 1 
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“The Position [includes]: support designers in tuning and balancing key aspects of the 

game”  /Annons 5 Avalanche Studios, Bilaga 1 

 

 

Det som förekom tredje mest var att arbetet skedde i en tidspressad miljö. Kandidaten ska 

kunna hantera en arbetsmiljö som innefattar högt tempo och att krav ställs på individen. 

Övertidsarbete i form av mer arbetstimmar än 40 per vecka framkom i två annonser. Detta 

förekom i 12 stycken annonser (17,4 procent) och beskrevs på olika sätt som här 

demonstreras i utdrag ur två olika annonser: 

 

 

“You can deal with pressure and working in a fast paced environment” 

/Annons 1 Stardoll Entertainment, Bilaga 1 

 

 

“You must be responsive to deadlines and work well under pressure.” 

/Annons 16 DICE, Bilaga 1 

 

 

Andra beskrivningar som förekom var att leda (“lead”) i arbetet vilket förekom i tio annonser 

och arbeta självständigt (“independent”) som förekom i fem annonser. 
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Nedan presenteras en sammanfattade tabell över de nämnda arbetsbeskrivningarna. 

 

Tabell 4. Arbetsbeskrivningar och antalet annonser de förekommer i 

 

Arbetsbeskrivning I antal annonser det förekom 

Work in team 42 

Assist/support 15 

High workload, press, deadline 12 

Deliver 12 

Lead 10 

Drive 9 

Independent 5 

 

 

Generella iakttagelser 

 

Ett företag presenterar sig själva som “knight of” (riddare av) diverse egenskaper och detta 

uttrycks elva gånger i fem unika annonser. Omtanke för familj och fritid framkommer av 

samma företag och i fem unika annonser. Nedan följer ett direkt citat ur en annons. 

 

 

“We value your free time and your need to refuel, relax and find inspiration – by playing 

games with your colleagues, being at home with your family or going to the gym or out for a 

run. That's how we stay creative. That’s why we call ourselves developers of magic and 

knights of creativity!” 

/Annons 8 King, Bilaga 1 
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Det var också bara hos detta företag som en beskrivning av omgivningen eller miljön kom till 

uttryck. Det var vanligare att företagen framhöll sina populära produkter, vilken position på 

marknaden de hade eller vilket fokus företaget hade. Nedan följer exempel på tre olika 

arbetsplatsbeskrivningar. 

 

 

“The Malmö studio was created in the summer of 2012 to build casual games for web and 

mobile. Located centrally in vibrant Malmo it provides the perfect combination of the 

dynamic flexibility and rapid growth of a start-up with the security, stability and 

infrastructure of an industry leader. It is the home of our hit Pet Rescue (Rated Top 5 in 

Facebook and with over 15million Daily Active Users cross platform) with more hit games in 

the pipe!”  

/Annons 2 King, Bilaga 1 

 

 

“Toca Boca is a play studio that makes digital toys for kids. We think playing and having fun 

is the best way to learn about the world. Therefore we make digital toys and games that help 

stimulate the imagination, and that you can play together with your kids. Best of all – we do it 

in a safe way without third-party advertising or in-app purchases. 

We are a part of the Bonnier Group which is a family owned business that started as a book 

publisher in 1804. Since then, the group has grown to include newspapers, magazines, 

television, cinemas and digital media.” 

/Annons 2 TocaBoca, Bilaga 1 

 

 

“DICE (EA Digital Illusions Creative Entertainment), the award-winning developer based in 

Stockholm, Sweden and Los Angeles, USA, is best known for creating the phenomenally 

successful Battlefield franchise with the widely acclaimed Battlefield 4 being the latest 

installment. DICE is also home of the Frostbite Engine and creators of Mirror’s Edge.”  

/Annons 5 DICE, Bilaga 1 
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I undersökningen av annonserna stötte vi också på ord som enligt tidigare forskning är 

könskodade (Gaucher, D. Friesen, J. Kay, A. 2011), men som vi inte kunde avgränsa till en 

egenskap, kvalifikation eller arbetsbeskrivning. Av listan av könskodade ord var det de 

kvinnligt kodade orden respon* och understand* som förekom i överlägset flest annonser (45 

respektive 40 stycken). Det ska dock påpekas att orden så som de står i artikeln “Evidence 

That Gendered Wording in Job Advertisements Exists and Sustains Gender Inequality” ifrån 

Gaucher, D. Friesen, J. Kay, A. (2011) accepterar alla olika böjningar. Ordet “respon*” kan 

till exempel både betyda responsibilities, responsible och responsive. Nedan följer tre 

exempel på hur ordet kan användas. 

 

 

“Paradox Interactive is expanding its Online Marketing Team and is looking for a User 

Acquisition Specialist to be responsible for generating relevant traffic and users to our brand 

new free 2 play Magicka: Wizard Wars.” 

/Annons 4 Paradox Interactive, Bilaga 1 

 

 

“Can you guide the creation of an in-game camera system that is responsive, precise and easy 

on the eyes, yet cinematic when it has to?” 

/Annons 4 Massive Entertainment, Bilaga 1 

 

 

“Responsibilities include:(...)” 

/Annons 4 King, Bilaga 1 
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Nedan presenteras en sammanfattande tabell över de funna könskodade (Gaucher et. al 2011) 

orden. 

 

Tabell 5. Könskodade ord  

 

Kvinnliga ord Antal 

 annonser det förekom i 

Manliga 

 ord 

Antal 

 annonser det förekom i2 

respon* 45 compet* 14 

understand* 40 challenge* 10 

together* 18 decision* 9 

connect* 7 autonom* 9 

  

individual* 6 

 

 

 

Analys och Diskussion 

I detta avsnitt analyseras och diskuteras resultat i vår studie. 

Vanligt förekommande var efterfrågan om team-arbete, allt från små till större grupper. Flory, 

Leibbrandt, List (2010) skriver att kvinnor i större utsträckning än män väljer arbete där 

ersättningen är eller delvis kommer utifrån en team-prestation mer än individuell. Vi kunde 

inte hitta någon information om vad och hur ersättning erbjöds mer än i en annons där 

företaget påstod ha konkurrenskraftig lön vilket gör att vi inte kan uttala oss om grupparbetet i 

det här fallet skulle vara mer eller mindre tilltalande för kvinnor. Vad som går att utläsa i de 

analyserade annonserna är däremot att arbetsbeskrivningar ofta handlar om att den anställde 

ska vara en del av ett team som arbetar tillsammans för att uppnå en slutprodukt. Teambaserat 

arbete efterfrågas 42 gånger jämfört med individuellt som efterfrågades fem gånger. 

Askehave (2010) framhåller också att egenskaper som att generera teamwork och att 

framhäva medarbetare var sociala egenskaper som främst sågs som feminina. Lindmark & 



27 
 

Hultin (2013) visade också att samarbete var en egenskap som oftast förekom i jobbannonser 

för kvinnodominerade yrken. I vår analys var samarbete den mest förekommande egenskapen 

ifrån Gaucher, Friesen & Kay’s (2011) lista över könskodade ord. 

Vi saknar teori som med säkerhet visar att kvinnor tilltalas av teamwork mer än män, men den 

hänvisade forskningen verkar antyda detta. Om så är fallet skulle det bidra till att göra en stor 

del av dessa annonser mer tilltalande för kvinnor. 

Att arbete inom spelbranschen kunde innebära en stressig miljö där krav på att saker skulle 

kunna levereras på utsatt tid var en del av arbetsbeskrivningen. I två annonser uttrycktes det 

mer specifikt att kandidaten skulle vara medveten om att övertid är något som kan uppstå och 

då också förväntas av den anställde. Två stycken annonser(cirka tre procent) får anses vara 

relativt lite av 69 stycken. Vi kan därför inte se det som att annonserna skulle avskräcka 

kvinnor från att söka jobb enligt Bogg och Prescotts (2011) eller Sandqvist (2013) teorier om 

att jobb som beskrivs innebära mycket arbetstimmar/övertid motverkar kvinnliga sökande.  

 

Guerrier et al. (2009) studie berörde också om hur kvinnor valde IT-relaterade tjänster utifrån 

hur tidskonsumerande tjänsterna var, exempelvis övertidsarbete. Då detta däremot endast 

kommer till uttryck två gånger i våra annonser så går det inte påstå att det skulle vara en 

faktor som bidrar till att kvinnor i större utsträckning skulle avböja från att söka tjänsten än 

män. Utifrån detta går det inte påstå att annonserna ger uttryck för att vara könskodade på ett 

sådant sätt så att det påverkar kvinnor mer än män. Däremot framgick det i 17,4 procent av 

annonserna att jobbet kunde innebära högt arbetstempo och tidspress i form av deadlines. 

Detta är inget som enligt de teorier vi läst skulle vara könskodat åt något håll. Dock kan det 

tänkas att dessa beskrivningar mellan raderna kan antyda att arbetet innebär en viss del 

övertidsarbete eller att övertidsarbete är något som de verkande inom branschen tar för givet. 

Det skulle i så fall ligga till fördel för män då (Bogg, Prescotts 2011, Sandqvist 2013) visar att 

de i större grad än kvinnor var benägna att välja ett arbete som innehöll övertidsarbete. Vi tror 

att det kan bero på att kvinnor fortfarande har det huvudsakliga ansvaret över att vara hemma 

och ta hand o familjen och därför inte har tid att ta ett arbete med hög arbetsbelastning.  
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Gaucher, Friesen & Kay (2011) har i sin studie definierat en rad ord som antingen är 

maskulint eller feminint kodade. I vårt resultat finner vi att en hel del andra egenskaper 

efterfrågas i större utsträckning än de som beskrivs som könskodade. “Passionate” var något 

som återkom i 47 av 69 annonser. “Communication skills” återfanns i 36 annonser och 

“teamwork skills” / ”team player” i 28 annonser. “Self-motivated” / “driven” var en annan 

egenskap som återkom ofta och hittades i 23 av annonserna. Dock är ingen av de ovan 

nämnda egenskaperna något som Gaucher, Friesen & Kay (2011) nämner som antingen 

maskulint eller feminint kodade. Att egenskaper som förekommer i fem av 69 annonser skulle 

vara generella är också tveksamt, även om vi valt att visa dessa i resultatet. 

 

Vissa ord som Gaucher, Friesen & Kay (2011) har listat som könskodade har vi inte kunnat 

placera under vare sig egenskaper, kvalifikationer eller arbetsbeskrivning. Vi har dock hittat 

en del av dessa ord i de annonser vi analyserat. Av dessa ord förekom de feminint kodade 

orden i större utsträckning än de manligt kodade. Det ska dock återigen påpekas att orden som 

påtalas kan böjas till att betyda olika saker. Just detta faktum verkar författarna av listan inte 

ta i beaktning och det därför bör tolkas som att alla olika böjningar av ordet skall anses som 

könskodat. Detta skulle indikera på att de analyserade annonserna lutade åt att vara feminint 

kodade snarare än maskulint kodade. I fall den för kvinnor avskräckande effekten av 

maskulina ord kvarstår även fast de förekommer i liten, och vissa fall i betydligt mindre 

utsträckning än feminina ord, vet vi inte. Om vi istället utgår från att annonserna är feminint 

kodade som resultatet verkar indikera kan vi tolka det som att kvinnor inte avskräcks från att 

söka jobb inom spelbranschen. Denna tolkning stöds av Gauscher, Friesen, Kay (2011) och 

Born & Taris (2010) teorier om att kvinnor väljer att inte söka jobb som är maskulint kodade. 

Born & Taris (2010) reserverade sig för att en bransch med brist på kvinnliga sökande kanske 

inte ser någon positiv utveckling av att deras annonser tenderar att vara feminint kodade. 

 

Askehave (2010) erbjuder ytterligare en syn på vad som kan klassas som manligt och 

kvinnligt i jobbannonser. I dennes studie framkommer det att både män och kvinnor anser att 

affärsinriktade egenskaper förknippas med manlighet medan sociala egenskaper förknippas 

med kvinnlighet. De affärsinriktade egenskaperna handlade om att göra affärer, var 

självdriven och resultatinriktad medan de sociala egenskaperna handlade om att vara 

människoorienterad, kunna generera “team work” eller skapa goda förutsättningar för 

medarbetare. Det visade sig också att kvinnor inte tilltalades av annonser där de ansåg att de 

kvinnligt förknippade sociala egenskaper inte efterfrågades i lika stor utsträckning som de 
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manligt förknippade affärsinriktade egenskaperna. De egenskaper vi hittade som kan klassas 

som affärsinriktade var främst “self-motivated” /”driven” som var den fjärde mest eftersökta 

egenskapen i annonserna. De egenskaper vi hittade som kan klassas som sociala var främst 

“communication skills” och “team work skills”/ “team player”), som var den andra respektive 

tredje mest efterfrågade egenskapen. Den arbetsbeskrivning som framkom flest gånger var att 

personen arbetade i team. Med det resultatet vi hittade kan vi inte hävda att annonserna är 

manligt kodade, utan snarare tvärtom. Det var i större grad sociala egenskaper som 

efterfrågades, vilket enligt Askehave (2010) borde tilltala kvinnor. Det ska dock tilläggas att 

män tenderar att inte påverkas i samma utsträckning som kvinnor av könskodningen. Det 

innebär att en annons som är manligt kodad avskräcker kvinnor medan en annons som är 

kvinnligt kodad tilltalar båda könen (Prescott, Bogg 2013, Guerier et. al 2009). Företag har 

således inget att förlora på att arbeta för icke manligt könskodade annonser.  

 

Många fler av annonserna hade krav på tidigare erfarenhet inom branschen än på relevant 

utbildning som krav. 21 av annonserna hade också specificerade krav på flera års erfarenhet i 

branschen. Detta skulle kunna betyda att det inte är allt för lätt att slå sig in hos dessa företag. 

Det visar också en tendens till att företag prioriterar tidigare erfarenhet och bevisade 

kunskaper i form av egenhändigt skapade spel eller projekt, högre än personens utbildning. 

Med den infallsvinkeln kan det argumenteras att kvinnors underrepresentation på 

spelutvecklarutbildningar (tabell 1) inte i sig har en avgörande roll för könsfördelningen på 

dataspelsföretag. Det skulle istället kunna bero på att fler män än kvinnor har blivit 

introducerade för det tekniska intresset i ett tidigare skede och på det sättet har skaffat sig 

kunskap och erfarenheter utanför en formell utbildning.  

 

Ett av de största företagen, King, betonade att de värderade sina medarbetares fritid och behov 

av att koppla av, ladda om, träna och att vara hemma med familjen. Detta skulle kunna vara 

något som gör att kvinnor känner sig mer manade att söka tjänsten. Tjänster som möjliggör en 

kombination av arbete och familj skulle enligt Bogg & Prescott (2011) och Sandqvist (2013) 

tilltala kvinnor. Detta företag var också det enda företag som beskrev miljön i vilken företaget 

var beläget. Att beskriva detta var enligt Lindmark & Sundin (2013) karaktäristiskt för 

jobbannonser i kvinnodominerade yrken. Samma företag kallar dock sig själva för “Knights”. 

Ordet “Knight” är relativt vanligt inom spelvärlden och kan tyckas logiskt med tanke på att 

företaget heter King och som refererar till ett “Kingdom” eller kungadöme. Vi ser det däremot 
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som en referens till just manliga riddare och att företagets namn betyder “kung” på svenska 

tycker vi ytterligare stärker det som en manlig referens.  

Vi kan inte uttala oss om vad som “väger tyngst” av det som kan tilltala kvinnor i annonsen, 

eller det vi anser vara manligt könskodat som eventuellt kan vara en avskräckande faktor. 

Däremot har det visat sig att även könsneutrala annonser missgynnar kvinnor (Born & Taris, 

2010; Gaucher, Friesen & Kay, 2011). Att en annons är könsneutral innebär att den inte 

innehåller manligt eller kvinnligt könskodade begrepp, vilket denna typ av annons 

uppenbarligen gör. Att avgöra om dessa annonser som innehåller både manligt och kvinnligt 

könskodade begrepp avskräcker eller tilltalar kvinnor blir till slut en högst subjektiv 

bedömning. Vi tror dock att det är fler män än kvinnor som identifierar sig med begreppet 

“Knight” och att det därför knappast är rätt uttryck att välja om företaget vill attrahera fler 

kvinnor. 

 

Metoddiskussion 

Vårt syfte  är att undersöka om jobbannonserna är könskodade och har utifrån det en kunskap 

som färgar vår analys. Däremot har vi försökt vara så objektiva som möjligt och har följt de 

riktlinjer vi etablerade innan vi påbörjade analysen. Då de analyserade jobbannonserna var 

skrivna av flera olika företag finns det olika formuleringar på egenskaper som kan tolkas vara 

samma sak. Vi har dock i den mån det gått tittat på helheten i annonserna och bildat oss en 

uppfattning om vad som faktiskt beskrivs. Annonserna var skrivna på engelska så med hjälp 

av översättningsverktyg (Google translate) har vi översatt dessa egenskaper/kvalifikationer 

och arbetsbeskrivningar till svenska. Vi är medveten om att översättning ibland kan bli 

problematisk då språken skiljer sig åt och inte alltid har en exakt översättning som stämmer 

överens. Det var viktigt för oss att resultatet inte blev missvisande och höll därför isär dessa 

egenskaper då de inte i varje enskilt fall kunde likställas med varandra. 

 

Vi har undersökt totalt 69 annonser och det var alla som kunde hittas vid insamlingstillfälle 

(2014-04-18). Avgränsningen var svenska data och tvspelsföretag och annonserna samlades 

in under ett specifikt tillfälle. Vi avgränsade oss inte till någon specifik tjänst utan inkluderade 

alla olika varianter av tjänster. Detta innebär att vi inte kan uttala oss specifikt om hur en 

programmerare skiljer sig från en projektledare utan istället fokuserat på de tendenser vi kan 

se som är gemensamma för olika tjänster inom branschen. Mängden annonser gör att vi inte 
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med säkerhet kan generalisera våra fynd, men vi anser ändå att det är tillräckligt många för att 

upptäcka mönster. 

En sak som vi anser hade kunnat stärka studiens resultat hade varit att jämföra hur annonserna 

utvecklats ur ett historiskt perspektiv samt vilka som fick jobben eller vilka som 

utannonserade jobbet. Vi kunde ha jämfört några år mot varandra för att se om en utveckling 

gått mot mer eller mindre könskodade annonser. Eftersom lägesrapporten i spelbranschen 

(Spelutvecklarindex, 2012) visat en ökning av kvinnor i branschen, samt en ökning av 

kvinnliga sökande till spelutbildningen i Skövde (Projekt Donna 2014) kunde detta eventuellt 

ge en klarare bild om könskodningen i annonserna förändrats i takt med kvinnors växande 

intresse för branschen. 

 

Ett alternativt sätt att genomföra studien skulle vara att vi inte avgränsat oss till de svenska 

data och tvspelsföretagen utan att istället valt att titta på om annonser är könskodade ur ett 

globalt perspektiv. Detta vet vi hade gett ett större urval annonser att basera vårt resultat på 

men på grund av den tid vi haft till förfogande för uppsatsen kändes det inte praktiskt 

genomförbart. 

 

Slutdiskussion 

Vi genomförde denna studie med syftet att undersöka om jobbannonser inom spelbranschen 

var maskulint könskodade och gick in med tron om att det skulle vara fallet. Även om vi är 

medvetna om att finns många faktorer att ta hänsyn till i ämnet kanske det skulle kunna 

förklara en del av den sneda könsfördelningen i branschen. Vi kan inte uttala oss om detta 

resultat är en positiv eller negativ utveckling i tid eftersom att annonserna samlades in vid ett 

och samma tillfälle. Analysmetoden som användes innebar också att vår förkunskap som 

forskare har en viss betydelse även om vi försökt vara så objektiva som möjligt. Vi har 

undersökt de jobbannonser vi kunde hitta ifrån svenska företag vilket innefattade 69 annonser. 

Utifrån den teori och forskning vi tagit del av och efter vår analys av jobbannonser i 

spelbranschen kan vi inte komma till slutsatsen att dessa annonser är maskulint könskodade. 

Vi har snarare sett tendenser till att annonserna innefattade mer feminint kodade ord och 

egenskaper och därför skulle vara feminint könskodade. Detta förvånade oss då vi utifrån 

förkunskaper kände till att annonser i mansdominerade branscher har tenderat att vara manligt 

könskodade. Vi visste också att spelen som produceras i branschen kan framställa män och 
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kvinnor i väldigt stereotypa karaktärer. Med detta i åtanke trodde vi att annonserna skulle 

rikta sig mer tydligt till män. Det skulle vara intressant att undersöka hur annonser i andra 

länder ser ut. Det kan hända att svenska företag ligger före i utvecklingen på området då 

Sverige som land är förhållandevis långt fram i jämställdhetsutvecklingen.  

 

 

Även om vi inte kan säga att dessa annonser var manligt könskodade vill vi ändå framhäva att 

en del annonser innehöll maskulint kodade inslag. Att ett av de största företagen kallade sig 

själva för “Knights” är också värt att notera. Det finns uppenbarligen delar som kan förbättras 

inom området för att göra annonserna mer tilltalande för kvinnor. 

 

Faktum kvarstår dock att det är få kvinnor som arbetar i branschen även i Sverige. Detta 

kanske inte går att förklara helt utifrån annonsernas utformning men bör ändå diskuteras. 

Spelutvecklingen är väldigt teknisk och det är uppenbarligen något som fortfarande är 

männens territorium. De kvinnor som arbetar i branschen hittas ofta på positioner som inte är 

lika “hårt” tekniska, som till exempel grafiker. En grafiker måste vara teknisk kunnig men ska 

samtidigt ha det konstnärliga i sig, som kan vara mer “okej” och lättare för kvinnor att 

identifiera sig med. I förlängingen kan man fråga sig om de kvinnor som finns i branschen har 

någon märkbar påverkan på spelen då de inte återfinns i alla olika delar av produktionen.  

 

Att kvinnor inte identifierar sig med det tekniska i lika stor grad som män kan ses som ett 

samhälleligt problem. Det kan vara så att fler män än kvinnor har introduceras för det tekniska 

intresset i ett tidigt skede i livet och därför har ett kunskapsmässigt försprång gentemot 

kvinnor. Män har då också en naturlig koppling till ämnet och har därför lättare att välja den 

inriktningen senare i karriären. Samhället har här ett ansvar i att visa att det är naturligt även 

för tjejer att tycka om det tekniska. Det sker dock en utveckling där allt fler barn, både tjejer 

och killar, lär sig att använda datorer och surfplattor i tidig ålder. Detta görs i samband med 

både lek och inlärningssyfte. Det kan göra att också tjejer ser tekniken som något naturligt i 

deras vardag. I och med detta hoppas vi också att spelbolagen tar sitt ansvar i att hålla spelen 

könsneutrala och inte fortsätter att upprätthålla den skeva bild av manligt och kvinnligt som 

förekommer i många spel. Vi tror och hoppas att spelbolagen och samhällets utveckling 

tillsammans kan bidra till att jämna ut segregeringen på pelsföretagens arbetsplatser, såväl 

som i spelen de skapar.  
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Något som också dels skulle kunna förklara den sneda könsfördelningen kan vara att de som 

anställer personer inom branschen i större grad väljer män framför kvinnor. Det kan också 

förekomma en del headhunting, det vill säga att företaget söker upp en person och erbjuder 

den jobb och slipper då annonsera ut tjänsten till allmänheten. Eftersom det är flest män inom 

branschen kan det vara så att de som anställer medvetet eller omedvetet föredrar personer som 

liknar de som vanligtvis finns i yrkena.  

 

Att de kvinnor som fanns i branschen till stor del var singel utan barn medan männen till stor 

del hade familj och barn (Bogg & Prescotts 2011), samt att yrket verkade innehålla en hög 

arbetsbelastning, är också intressant. Det kan tyda på att kvinnan fortfarande är den i familjen 

som tar hand om barnen och mannen har större tid och möjlighet till att göra karriär. De 

kvinnor som har familj och barn har då inte möjlighet att arbeta inom spelbranschen eftersom 

att den tiden arbetet kräver går ut över hennes roll i hemmet. Det blir tydligt att det måste till 

förändringar på större plan än annonsutformning för att spelbranschen och resten av samhället 

ska bli mer jämnställt. 

 

Vidare forskning 

Något vi inte kunde göra i denna studie var att undersöka annonserna i ett historiskt 

perspektiv eller över en längre period. En sådan undersökning skulle säga oss något om 

utvecklingen i ämnet går åt rätt håll. Att även undersöka annonser i andra länder skulle tillföra 

nyttig information genom att dels ge mer underlag för att kunna generalisera resultatet men 

också för att kunna användas som referensgrupp att jämföra de svenska annonserna emot. 

Det har också framkommit när vi pratat med dataspelsföretag att kvinnor för det mesta 

återfinns i vissa yrken och positioner som inte är lika tekniska som andra i branschen. Det 

hade varit intressant att göra en grundlig kartläggning om hur fördelningen inom 

dataspelsföretagen ser ut. Det skulle också vara intressant att studera hur både företag och 

utbildningsinstitutioner arbetar för att attrahera fler kvinnor. 
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Bilaga 1: Jobbannonser 

Tabell 6. Översikt över företag och dess annonsantal. 

 

Företag Antal annonser 

Dice 16 

Ubisoft - Massive 12 

Avalanch 12 

Paradox 9 

King 9 

Simplygon 3 

Level Eight 2 

Machine Games 2 

Tocaboca 2 

Tarsier 1 

Stardoll 1 

 


